
Deputados Sebastião Navorro Vieuo iPFL Fabc A	t	e
António Juí:o (PMDB) e Alvorn Anto,),L , dSP

missão de Constituição e Jus-
tiça, e agora será analisado
pela Comissão de FoI i tica
Agropecuaria e Agroindu-
trial. O substitutivo n' 1 foi
a presentado pela ConiissJo de
Justiça para sanar problemae
do te\to original, como os que

contrariavam a doutrina uri-
dica que nio recomenda que
regras dessa natureia con-
tem em lei, e, sim, em atos
infralegais, tak como instru-
ções normati\ a, resoluções,
deliheraçõe' e decreto'.
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Aprovada redação final da PEC
que dificulta venda de estatais

Sexo na TV
O sexo que oassa na

TV' e o terna de
palestra que será
ministrada hoje, as
171h30, no Teatro da
Assembleia. A palestra
e de lançamento do
livro "O sexo que
passa no TV - porque
a televisão exploro a
sexualidade", de
Rarnon Luiz Braga
Dias Moreira. Na
palestra, cuja entrada
e franca e se destina a
todos os servidores e
publico interessado, o
autor debate os limites
da erotização na TV e
suas conseqüências
paro a educação de
criança e jovens.
Aborda, ainda, as
técnicas de sedução
da TV por meio da
publicidade e novelas;
pi opostas de
convivência ética ente
a TV e a sociedade e
de construção da
cidadania do
telespectador. O auto'
e mineiro,
ginecologista,
terapeuta sexual e
Mestre em Psicologia.
A palestra e uma
promoção da Espaço
Político- Cultural
Gustavo Capanema e
tem o apoio da
Coordenação de
Saúde e Assistência

Foi aprovado na Reunião
Ordinária de Plenario de on-
tem, o parecer de redação fi-
nal da Proposta de Emendai
Constituição (PEC) 50/2001,
do gos ernador do Estado, que
estabelece condições para a ali-
enaço de acões, cisão ou alte-
ração na estrutura societana de
empresas públicas e sociedades
de economia mista. A promul-
gação da emenda a Constitui-
cáo hera feita pelo presidente
da Assembleia, deputado An-
tonio lulio (PMDB), na próxi-
ma segunda-feira (2).

O Plenario aprovou, tarn-
bOm era 1 'turno, o Projeto de
1 ei (EL) 1.401/2001, do depu-
tado \larco Regis (EL), que
dispõe sobre a agricultura
orgclnica no Estado de Minas
Gerais. O projeto foi aprova-
do na forma do substi-tutivo
n' 1, apre'entado pela Co-

Projeto da anistia fiscal será discutido
O Projeto de Lei (PL) 1.279/2000, do
governador, que altera o Lei 6.763/75, que
consolida a legislação tributária do Estado,
será discutido, hoje, com convidados, em
reunião da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. A reunião, que
fera início as 15h30, no Plenorinho IV, terá
os seguintes convidados: secretario de
Estado do Fazenda, José Augusto Trópia
Reis; presidente do Sindifisco, Antônio de
Páduo Silva; presidente da Federaminas,
Arthur Lopes Filho; presidente da Fiemg,
Stefon Bogdan Salej; presidente da
Federação das CDLs, Milton dos Reis;
presidente da Faemg, Gilman Viana
Rodrigues; e presidente do Associação das
Micro e Pequenas Empresas do Estado de
Minas Gerais, Antônio FC. Motos.
Agenda

Adiada análise de PL sobre
organização da PM

Foi lido na reunião de ontem, da Comissão
de Constituição e Justiça, o parecer do

deputado Agostinho Silveira (PL) sobre o
Projeto de Lei Complementar (PLC) 44'
2001, que dispõe sobre a organização

básica da Polícia Militar de Minas Gero is. O
projeto, de autoria do governador do Estado,

tramita em ] o turno e a relator opinou pela
constitucionalidade, com nove emendas de

autoria do relator. O parecer, no entanto,
não chegou a ser apreciado durante a

reunião, que foi acompanhada pai-
diversos representantes do Policia Militar,

porque foi acatado pela presidência do
Comissão, o pedido de vista do deputado

Márcio Kongussu (PPS). Outros projetos
foram também apreciados.

Páginas 6 o 8
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'•"•- Substitutivo altera lei
Trabalho, Previdência sobre política de arnpe Ação Social

que dispõe
tro ao idoso

Diretor-presidente da Acesita
Energética será intimado a falar

•i•], 1 U--'J 4i

CPI das Carvoarias
A Comissão Parlamentar

de Inquérito (CPI) das Car-
VOalias aprovou onten] dois
requerimentos. O primeiro,
do deputado Dalmo Ribeiro
Silva (PPB), pede que seja in-
timado o diretor-presidente
da Acesita Energética Ltda.,
Rubens Teodoro da Costa,
para prestar esclarecimentos
sobre a produção de cai-vão
da empresa. O segundo, do
deputado Adelino Carneiro
Leão (PT), solicita a convoca-
ção do presidente da Federa-
ção dos Trabalhadores nas In-
dústrias Extrativas do Esta-
do de Minas Gerais, José
Maria Soares; do presidente
do Sindicato dos Trabalhado-
res nas Indústrias de Extra-
ção da Madeira e da Lenha

SE\IBlE1A l.E(;LSI.TI\k
IX)
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A Comissão do Trabalho,
da Previdência e da Ação
Social reuniu-se para apre-
ciar, em Y turno, o Projeto
de Lei (PL) 1.611/2001, do
deputado Márcio Cunha
(PMDB), que concede a pes-
soas com idade igual ou su-
perior a 65 anos, prioridade
de trarnitacão dos procedi-
mentos administrativos em
que figure direta ou indireta-
mente como parte interessa-

Foram aprovados, ainda,
três requerimentos. O pri-
meiro, do deputado Dalmo
Ribeiro Silva (PPB), solicita
das secretarias de Estado de
Recursos Humanos e Admi-
nistração e da Educação, e
do Tribunal de Contas de
Minas Gerais, dados que in-
formem o número de servi-
dores aposentados ou com
aposentadoria requerida,
que estão sendo e serão
atingidos pelas medidas
que determinam o seu re-
torno ao trabalho.

A segunda proposição,
do deputado Doutor Viana
(PMDB), pede que sejam

da. O projeto já havia recebi-
do parecer da Comissão de
Constituição e lustiça pela
juridicidade, constitucio-
nalidade e legalidade.
Vista do parecer - O depu-
tado Dali-no Ribeiro Silva
(PPB), presidente da Comis-
são, pediu vista do parecer
apresentado pelo deputado
Bené Guedes (PDT), favorá-
vel ao projeto na forma do
substitutivo n 1, que apre-

novamente convocados os
secretários da Educação,
Murílio Hingel, de Recursos
Humanos e Administração,
Mauro Santos, e o presiden-
te do Tribunal de Contas,
,losé Ferraz, para que se de-
cidam efetivamente soluções
para as questões do retorno
dos professores já aposenta-
dos à sala de aula, da apo-
sentadoria preliminar, direi-
to amplo de defesa e infor-
mação ao servidor e respei-
to aos direitos adquiridos.

O terceiro requerimento,
do deputado Pastor George
(PL), solicita audiência para
discutir, com representantes

sentou. O substitutivo alte-
ra o inciso VIII do parágra-
fo L do artigo 4 da Lei
12.666/97, que dispõe so-
bre a política estadual de
amparo ao idoso, assegu-
rando a prioridade para a
tramitação de processo
administrativo, em qual-
quer dos poderes do Esta-
do, no qual figure pessoa
idosa, como parte direta
ou indireta.

de hospitais e clínicas, o Pro-
jeto de Lei federal 1.880/99,
do deputado Edmar Mo-
reira (PPB/MG), que dispõe
sobre a regulamentação da
profissão de instrumen-
talizador cirurgico e autori-
za a criação do Conselho
Federal e Conselhos Estadu-
ais da categoria.

Foram aprovados também
sete projetos de deliberação
conclusiva da Comissão.
Presenças - Participaram
da reunião os deputa-
dos Dali-no Ribeiro Silva
(PPB), Luiz Menezes
(PPS), Bené Guedes (PDT)
e João Leite (PSB).

A Comissão de Meio Am-
biente e Recursos Naturais
aprovou, ontem, em 2' turno,
parecer favorável ao Projeto
de Lei (PL) 1.566/2001, do
dep Litado Alberto Pinto Coe-
lho (PPB), que estabelece a
Política estadual de re-
ciclagem de materiais. O
relator foi o deputado Fábio
Avelar (PTB), que opinou pela
aprovação do projeto na for-
ma do vencido em Y turno.

O projeto acena para a
concessão de benefícios, in-
centivos e facilidades fiscais,
a inserção nos programas de
fina nciamento com recursos
de fundos estaduais existen-
tes ou a serem criados, o es-
tabelecimento de área de neu-
tralidade fiscal e a celebração
de convênio de mútua coope-
ração com orgãos ou entida-
des. A proposição foi aprova-

Deputado Dalrno Ribeiro Silva (PPB)

de Capelinha e Minas No-
vas, Terezino Cordeiro de
Azevedo; e do diretor regi-
onal da Federação dos Tra-
balhadores na Agricultura de
Minas Gerais (Fetaerng), José
António de Andrade.

da pelo Plenário em 1' turno
com a emenda n' 1, da Comis-
são de Fiscalização Financeira
e Orçamentária, que permite
que se busque no mercado
colaboração para financiar, ao
menos parcialmente, a políti-
ca de reciclagem.
Sinalização - Outro projeto
que recebeu parecer favorá-
vel da Comissão foi o PI-
1.743/2001, do deputado João
Leite (PSB), que dispõe sobre
a sinalização de locais de in-
teresse público. O projeto,
que tramita em 1' turno, tor-
na obrigatória a sinalização
de locais de interesse ecoló-
gico que constituam unidades
de conservação criadas pelo
Estado, tais corno áreas de
proteção ambiental, reservas
ecológicas e monumentos na-
turais. O parecer do relator,
deputado Fábio Avelar, opi-

-
E,

?2'
Deputado Adeirno C i

Presenças - Participaram da
reunião os deputados Adelmo
Carneiro Leão (PT), presiden-
te da Comissão; Fábio Avelar
(PTB), vice-presidente; Dalmo
Ribeiro Silva (PPB); Dinis Pi-
nheiro (PL); e Bilac Pinto (PFL).

nou pela aprovação do proje-
to na forma do substitutivo
o' 1, que apresentou, e pela
rejeição das emendas n"s 1 e
2, da Comissão de Constitui-
ção e Justiça.

A Comissão de Justiça ha-
via opinado favoravelmente
ao projeto com as emendas 1
e 2, sendo que a emenda n" 1
suprimia a expressão "horto
florestal" dos tipos de unida-
des de conservação que não
alteram o teor da proposição.
O relator não concordou com
a supressão, por entender que
ela contrariava a idéia do au-
tor da proposição, e apresen-
tou o substitutivo n' 1, deter-
minando que a sinalização seja
feita em todos os locais de in-
teresse ecológico ou de
ecoturismo, no interior das
áreas abrangidas, nas vias de
acesso e em seu entorno.

Informações sobre retorno dos aposentados

Curso de Especialização em Poder Legislativo
Inscrições no Instituto de Educação Continuada
(IEC) da PUC-Minas (av. Brasil, 2.023, 70 andar!

Praça da Liberdade)
Mais informações pelo telefone 3261-8282

Veja matéria na Internet (www.almg.gov.br ), na
opção Agenda da Assembléia/Notícias

Analisado parecer sobre política
de reciclagem de materiais

CPI das
Carvoarias

A CPI dos
Carvoarias foi criada

para investigaras
condições de
trabalho dos

profissionais que
atuam na indústria
extrativa de Minas

Gerais. O presidente
da Comissão é o

deputado Adelmo
Carneiro Leão (PT), o

vice, o deputado
Fábio Avelar (PTB); e

a relatora
designada, a

deputada Elbe
Brandão (PSDB

Meio Ambiente e
Recursos Naturais



COMISSõES Projeto trata de política de
Meio Ambiente e	conservação de energia elétricaRecursos Naturais
continuaçõo) O terceiro projeto na pau-

ta da reunião da Comissão de
Meio Ambiente e Recursos
Naturais, em 1' turno, foi o
PL 1.612/2001, do deputado
Sávio Souza Cruz (PMDB),
que dispõe sobre a política
estadual de conservação de
energia elétrica e altera a Lei
13.803/2000, que trata da dis-
tribuição da parcela da recei-
ta do produto da arrecadação
do ICNTS pertencente aos
municípios. O relator, depu-
tado Fábio Avelar (PTB),
apresentou parecer pela apro-
vação do projeto com as
emendas 1 a 3, que apresen-
tou, mas o parecer não riso-

Deputados Miguel Martini (PSB). Fábio Avelar (PTB) e Edson Rezende (PT;

A/ae Vera
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Deputados visitarão
empresa Brumafer

A Comissão Especial do
BDMG, formada para, no pra-
zo de 60 dias, proceder a estu-
dos sobre o processo histórico
de capitalização e a situação fi-
nanceiro-orçamentária do Bar]-
co de Desenvolvimento do Es-
tado de Minas Gerais, aprovou,
ontem, dois requerimentos.

Do deputado Durval An-
gelo (PT), foi aprovado re-
querimento para a realização
de debate, na próxima ter-
ça-feira (30), com empresas
executadas pelo BDMG. O
parlamentar solicitou, ainda,
que as empresas compare-
çam à reunião munidas de
seus contratos com o banco.
O deputado Ivair Nogueira
(PMDB) requereu que sejam
convidadas, também, para

Parlamentares ouvirão empresas
contratadas e executadas nelo BDM(
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gou a ser votado porque o
deputado Miguel Martini
(PSB) pediu vista.
Robin Hood - De acordo com
o projeto, que havia recebido
parecer favorável da Comis-
são de Justiça, o Estado apoi-
ara e incentivará, por meio da
Secretaria de Minas e Ener-
gia, os municípios que quei-
ram implantar em seus terri-
tórios política de economia e
conservação de energia elé-
trica, com o objetivo de redu-
zir o consumo público muni-
cipal. A alteração proposta na
Lei 13.803/2000, a chamada
Lei Robil? Hooci, visa incenti-
var a participação do municí-
pio em programas de uso ra-
cional de energia, obtendo-se,
com isso, um aumento direto
de sua arrecadação.

Para o relator, deputado
Fábio Avelar, o projeto pro-
põe uma medida "salutar e
necessária", mas é necessária
a adequação da proposição para
que a parte referente a mudan-
ças na Lei "Robin Hood" seja
tratada à parte. Assim, o pa-
recer incluiu a emenda n 3,
que Suprime o artigo 4' da pro-
Posição original. Já as emenda,
1 e 2 fazem adequações na re-
dação da proposição, sem al-
terar o seu teor.

Ain	n	nda a reuião da
Comissão de Meio Ambi-
ente foram aprovados qua-
tro requerimentos:

o Do deputado Miguel
Martini (PSB), solicitando
visita da Comissão às ins-
talações da empresa mine-
radora Brurnafei; em Cae-
té, para apurar denúncias
feitas pela Câmara Munici-
pal de Caeté e por Organi-
zações Não Governamen-
tais (ONGs) de que a em-
presa não teria licen-
ciamento ambiental;

Do deputado Doutor
Viana (PMDB), pedindo a
realização de reunião con-
junta com a Comissão de
Turismo, Indústria e Co-
mércio para debater a pre-
servação da Lagoa da
Pampulha, em continuida-
de à reunião realizada no
último dia 3 de outubro;

Do deputado Carlos
Pimenta (PDT), solicitando
a realização de audiência

pública da Comissão para
discutir o andamento da re-
cuperação do rio Verde
Grande pela Agência Na-
cional das Aguas (ANA),
conforme programa do
Governo Federal; e

o Do deputado Fábio
Avelar (PTB), em nome da
Comissão, requerendo da
Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável
que faça auditoria am-
biental na empresa mi-
neradora Brumafer, para
verificar se as atividades
da empresa na Serra da
Piedade estão em con-
formidade com a legisla-
ção ambiental e se a em-
presa possui licença para
trabalhar.
Presenças - Comparece-
ram à reunião os deputa-
dos Fábio Avelar (PTB),
que a presidiu, Miguel
Martini (PSB ) e Edson
Rezende (PT).

Deputados lvafr Nogueira (PMDB), Remo/o Alooe (PFL) e Durval Angelo (PT)

participar da reunião, empre- reunião os deputados Ré-
sas contratadas e não executa- moIo Aloise (PFL), presiden-
das pelo BDMG. te; Durval Angelo (PT) e Tvair
Presenças - Participaram da Nogueira (PMDB).

Orçamento de 2002 é tema de nova
palestra para gabinetes parlamentares

Foi ministrada ontem e na
última segunda-feira, no Teatro
da Assembléia, palestra sobre
como operar o programa de

apresentação de emendas co
Orçamento do Estado para o
exercício de 2002. Assistiram

palestra, conduzida pelo técnico
da informática Marco Antônio

Azzi, vários assessores e
operadores de informática de
gabinetes parlamentares. Essa

reunião acontece todos os anos
e é promovida pela Gerência-

Geral de Consultaria Temática e
pela Gerência-Geral de Sistema

de Informações, em parceria
com a Escola do Legislativo.

Você iá abriu seu correio eletrônico hoje?

- '• "_ ¶1
Comissão Especial

do BDMG

Teatro da Assembléia



:s'p use'nontes da PM acompanharam a reunião, quando foidiscutido o
PLC 44/2001. O parecer não foi votado em virtude de pedido de vista do

deputado Marcia Kangussu (PPS)
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_ZOMISSõES Relator apresenta emendas a projeto
Constituição e Justiça sobre organização básica da PM

Marcelo Metzker
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PL que fixa vencimento de 
deputado tem parecer contrário	Constituição e Justiça

(continuação)

Alterações
As correções nos
quadros citados

objetivam
alcançar a

proporção de
400 habitantes/

PM, eas
previsões dos

quadros de
especialistas

visam atender
às necessidades

atuais da
corporação em
suas atividades
de apoio à área

operacional,
bem como
suporte ao

público interno,
principalmente

no campo da
assistência à
saúde. Desta

forma, a
proposição fixa

o efetivo da
Polícia Militar

para o período
de 2002 a 2006

em 48.045
militares, ou

seja, 2.287 a
mais do que o

previsto
originalmente

na lei em vigor

Foi lido, na reunião de on-
tem da Comissão de Consti-
tuição e Justiça, o parecer do
deputado Agostinho Silveira
(PL) sobre o Projeto de Lei
Complementar (PLC) 44/
2001, que dispõe sobre a or-
ganização básica da Polícia
Militar de Minas Gerais. O
projeto, do governador do
Estado, tramita em 1' turno,
e o relator opinou pela
constitucionalidade, com
apresentação de nove emen-
das. O parecer, no entanto,
não chegou a ser apreciado
durante a reunião, que foi
acompanhada por diversos
representantes da Polícia Mi-
litar, porque foi acatado pela
presidência da Comissão o
pedido de vista do deputado
Márcio Kangussu (PPS).

O projeto propõe a subs-
tituição da Lei 11.099/93, que
fixa o efetivo da Polícia Mili-
tar, pela proposição que vier
.i aprovada pela Assem-
bléia Legislativa. Prevê ainda,
entre outras alterações e
acréscimos, a retirada da pre-
visão relativa ao Quadro de
Praças Bombeiros-Militares
(QPBM), no total de 5.032 car-
,,os, do artigo 1' da lei, acres-
centando-se à previsão atual
320 cargos para o Quadro de
Oficiais Policiais Militares
(QOPM), 73 para o Quadro
de Oficiais de Administração
(QOA), 6.169 para o Quadro
de Praças Policiais Militares
(QPPM), 238 para o Quadro
de Oficiais de Saúde (QOS),
e 533 para as diversas cate-
gorias do Quadro de Praças
Especialistas (QlE).
Ciência e tecnologia - O de-
putado Agostinho Silveira
(PI-), que, em seguida passou
a presidir a reunião da Co-
missão, acatou também o pe-
dido de \ ista do deputado

Dilzon Melo (PTB) ao pare-
cer de 1' turno, do deputado
Geraldo Rezende (PMDB),
sobre o Projeto de Lei (PL)
1.774/2001, do deputado
Sávio Souza Cruz (PMDB),

A Comissão aprovou
ainda, na reunião, parece-
res favoráveis a projetos
de lei que tramitam em 1"
turno. O PL 1383/2001, do
deputado Fábio Avelar
(PTB), que autoriza a do-
ação de imóvel ao rnunicí-
pio de Santa Luzia, rece-
beu parecer pela consti-
tucionalidade, do deputa-
do Geraldo Rezende
(PMDB), com a emenda
n 1, substituindo a ex-
pressão "doar", por "fa-
zer reverter".

Foi aprovado também,
na forma do substitutivo
n" 1, o parecer do deputa-
do Dilzon Meio (PTB) So-
bre o PL 1.746/2001, do de-
putado João Pinto Ribeiro
(PTB), que obriga as em-
presa produtoras, d istri-

que estrutura os quadros es-
peciais de pessoal da admi-
nistração pública estadual,
autárquica e fundacional, das
instituições da área de ciên-
cia e tecnologia.

huidoras e que comercia-
lizam disquetes a recolhê-
los quando inutilizados,
dando-lhes destinação sem
causar poluição ambiental.
Considerando que já exis-
te uma legislação am-
biental em vigor, o relator
optou por apresentar uni
substitutivo, modificando
o artigo 4' da Lei 13.7e6/
2000, que dispõe sobre a
política estadual de apoio
e incentivo à coleta sele-
tiva. Nessa mudança, o
disquete é incluído entre
os resíduos para cujo re-
colhimento, reutilização
e reciclagem tratamentoto
ou disposição final
o Conselho Estadual
de Política Ambiental
(Copam ) deverá estabe-
lecer normas.

O parecer do deputado
Sávio Souza Cruz (PMDB),
desfavorável ao PL 1.781/
2001, da Bancada do P1, foi
aprovado. O projeto, que
tramita em 1" turno, conso-
lida as normas que dispõem
sobre a remuneração do de-
putado estadual, fixando-a
por meio de parcelas pe-
cuniárias mensais, corres-
pondentes a subsídio e au-
xílio-moradia, além de aju-
da de custo, paga no início
e no final de cada sessão
legislativa ordinária, e de
importância corresponden-
te ao subsídio mensal no
mês de dezembro, em valor
proporcional ao efetivo
exercício do mandato parla-
mentar no respectivo ano.

A proposição estabelece,
ainda, que todos os valores
pagos deverão constar do
aviso de crédito bancário in-
dividual, emitido mensal-
mente para cada deputado.
O projeto revoga também o
artigo 2" da Lei 13.200/97,
o qual mantém os serviços
assegurados na data da lei
aos membros dos Poderes e
os valores indenizatórios
dos serviços não prestados
pela respectiva administra-
ção, necessários ao desem-
penho da representação, se-
gundo sua natureza e
abrangência.

Resolução - Segundo o
relator, a Resolução 5.200/
2001 já fixa as normas so-
bre a remuneração e as ver-
bas indenizatórias do depu-
tado estadual, estabelecen-
do uni fixo e outro
variável, auxílio-moradia,

ajuda de custo e o pagamen-
to, no mês de dezembro, de
uma importância corres-
pondente aos subsídios, exa-
tamente como propõe o pro-
jeto. Também os valores es-
tabelecidos na proposição
correspondem aos fixados
na resolução, diferenciando-
se apenas a terminologia
atribuída ao montante rela-
tivo aos subsídios fixo e va-
riável, representado naque-
la como subsídio mensal.
Desta forma, o objeto da
proposição já está contido, na
maior parte, na resolução.

Também recebeu parecer
de 1" turno, pela incons-
titucionalidade, o PI- 1.795/
2001, da deputada Elaine
Matozinhos (PSB), autori-
zando o governo a criar ci
Gabinete de Gerenciamento
de Crises (GGC). No pare-
cer, o relator, deputado
Ermano Batista (PSDB),
pondera que a matéria é de
iniciativa exclusiva do go-
vernador e, nesse caso, ci
entendimento do Supremo
Tribunal Federal tem sido o
de que nem mesmo a san-
ção pelo chefe do Executi-
vo terá o poder de convali-
dar o ato em que houve ví-
cio de iniciativa.
DER - O deputado Dilzon
Melo (PTB) opinou ainda
pela inconstitucionalidade

O deputado Sávio Souza
Cruz (PMDB) argumentou
ainda, para justificar o seu
parecer pela inconstitu-
cionalidade, que a remune-
ração do deputado é maté-
ria de iniciativa privativa
da Mesa. Quanto à revoga-
ção do artigo 2' da Lei
13.200/99, o relator ponde-
ra que há necessidade de sua
manutenção, pois tal dispo-
sitivo se aplica também aos
membros do Executivo e à
sistemática adotada para o
cálculo da remuneração dos
membros do Judiciário.

do PL 1.807/2001, do depu-
tado Cristiano Canêdo
(PTB), que autoriza o De-
partamento de Estradas de
Rodagem (DER/MG) a as-
sumir a manutenção e con-
servação da estrada que liga
ci Distrito de Boa Família, no
Município de Muriaé, ao
Município de Santana de
Cataguases. Segundo ci
relator, o projeto, que tra-
mita cru 1" turno, não vem
acompanhado da autoriza-
ção da Câmara Municipal,
necessária para validar
essa transferência. Além
disso, já existe uma legis-
lação que autoriza os mu-
nicíp ios a celebrar convêni-
os com o DER/MG para
esse tipo de parceria, tor-
nando o projeto inócuo.

Pareceres favoráveis aprovados

Analisada criação de gabinete
para gerenciar crises

Inconslilucionalidade
Segundo o artigo 185

do Regimento Interno,
quando a Comissão

de Constituição e
Justiça concluir pela

inconstitu cio nalidade,
pela ilegalidade ou

pela antijuridicidade
de proposição, será

esta enviada à Mesa
da Assembléia, para

inclusão do parecer
em ordem do dia. Se
o Plenário aprovar o

parecer, será 
proposição

arquivada e, se o
rejeitar, será 

proposição
encaminhada às

outras comissões a
que tiver sido

distribuída
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O presidente Antonio Adio 00DB folo no abertura ao Supertvlsros ossrstOo
pelo presidente do Associação Capixaba de Supermercados, Luiz Coutinho

presidente-executivo da Amis, Antonio Claret; secretario municipal de
Abastecimento, Rogerio Colornbrni, presidente da Associação Brasileira de

Supermercados. Jose Humberto Pires de Araú jo; o presidente da Amis, Valdenrar
Martins do Amoral e o deputado Olinto Gadinho (PTB),3'-vice-presidente

Marcelo Metzker
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Correção
Matéria publicada no
Assembléia Informa
de terça-feira (23), à
pagina 3, informa
que o presidente do
Sindicato da Industria
de Reparação de
Veículos e Acessórias
do Estado de Minas
Gerais, Cláudio
Arnaldo Labertucci, e
representante da
Faemg. Na verdade,
ele e representante
da Fiemg

Projeto dispõe
constituição e Justiça usado erri frota(continuação)

Deputados Sebastiao Costa PFL
'

Sacio Souza Cruz(PMDB),Geraldo Rezende
PMDB Agostinho Silveira (PL) e Dilzorr Meio (PTB)

Presidente defende união do Legislativo,
governo e empresários em prol de Minas

Outro pro j eto a na li sad o
pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça foi o PI-1.783
2001. O deputado Niárcio
Kangussu (PPS) opinou peld
constitucionalidade da pro-
posição, que revoga a Lei
13.162/99, que determina que
a frota de veículos leves do
Estado seja composta exclu-
sivarnente por unidades mo-
vidas a combustível de fonte
renovável. Segundo o gover-
na dor do Estado, autor do
projeto, a revogação se faz
necessária porque a retoma-
da do desenvolvimento tec-
nológico do carro a álcool foi
praticamente abandonada
pelo Governo Federal, preju-
dicando a aplicação da lei.
Segundo o relator, a me-
xistencia de norma federal
que disponha sobre o incen-
tl\ o à utilização da energia al-
ternativa - no caso, o álcool -
implica também a escassa fa-
bricação e demora na entre-
ga desses veículos, gerando
o descrédito do programa e
prejuízos para o Estado. O
parecer foi aprovado.
Cartórios - O deputado
Frmano Batista (PSDB) deu
parecer favorável também ao
PI- 1.786/2001, do deputado
Dinis Pinheiro (PL), que alte-
ra dispositivos da Lei 12.919/
98, que dispõe sobre os con-
cursos de ingresso e de re-
moção nos servicosserviços nota riais

e de registros. O projeto fa-
culta aos candidatos a inscri-
ção em urna ou mais das cin-
co especialidades em concur-
so: Registro Civil das Pesso-
as Naturais, Registro de Imó-
veis, Registro de Títulos e
Documentos e Civil das Pes-
soas Jurídicas, Tabelionato de
Notas e Tabelionato de Pro-
testo de Títulos.

Segundo a nova modalida-
de para realização do concur-
so publico, havendo mais de
urna serventia na Comarca, a
classificação final dos candida-
tos será única  C geral, obede-
cendo ao somatório das notas
obtidas pelos candidatos nas
provas de conhecimento e na
prova de títulos, cabendo-
lhes optar por apenas uma
serventia. O relator opinou
pela constitucionalidade do
projeto, cessa 1 ta n do que o

estudo mais detalhado quan-
to à pertinência das alterações
que estão propostas caberá à
Comissão de mérito. Foram
aprovadas ainda quatro propo-
sições que dispensam aprecia-
ção do Plenário e tratam de de-
claração de utilidade publica.

Presenças
Participaram da
reunião os deputados
Geraldo Rezende
(PMDB), presidente da
Comissão, Agostinho
Silveira (PL), Dilzon
Meio (PTB), Ermano
Batista (PSDB), Márcio
Kangussu )PPS), Sávio
Souza Cruz (PMDB),
Fábio Avelar (PTB) e
Sebastião Costa (PFL).

O presidente Antônio Tu-
lio (PMDB) compareceu, na
segunda-feira, à abertura da
15' Feira "SuperMinas", pro-
movida pelo setor super-
mercadista, que analisa o
comportamento dos consu-
midores mineiros e as expec-
tativas do mercado para o fi-
nal do ano, após a imple-
mentação do plano nacional
de racionalização de energia.
Segundo o presidente, o en-
contro, que acontece no Ex-
pominas, em Belo Horizonte,
de 22 a 24 de outubro, é urna
boa oportunidade para que
Minas Gerais possa caminhar
para o desenvolvimento.

"Temos que unir o Le-
gislativo, o go erno e o seg-
mento empresarial, pois e
dessa forma que poderemos
garantir o progresso mineiro.
O meu objetivo é a união de
toda a sociedade em torno do
Estado. E preciso pensar Mi-
nas Gerais", declarou o pre-
sidente. A feira reme quase
300 estandes e 145 empresas
expositoras, e a expectativa é
de que sejam feitos negócios
de RS 260 milhões, com a cir-
culação de 20 mil pessoas.

O 3-vice-presidente, de-
putado Olinto Godinho (PTB),
disse que o setor super-
mercadista passa por um mo-
mento complicado e, por isso,

Os deputados que partici-
param da CPI do Narcotráfico
vão mobilizar as bancadas na
Alemg para que seja apresen-
tada e aprovada emenda ao
Orçamento para 2002 destinan-
do mais recursos para o mdi-
ciario, a serem usados na cria-
ção de novas Varas ou Juizados
Especiais de Tóxicos e Entor-
pecentes. A proposta foi anun-
ciada pelos deputados e que se
reuniram com o presidente do
TI, Gudesteu Biber Sampaio. O
prazo para apresentação de
emendas ao projeto do termi-
na em 6 de novembro; e o pre-

a integração de todos é fun-
damental. "A Assembleia se
coloca à disposiçào para que
os empresários apresentem
propostas para que possamos
dar uma guinada no ramo.
Com a unificação das forcas,
toda a sociedade sairá benefi-
ciada", afirmou.

Os empresários presentes
declararam que a perspectiva
do setor não é otimista para
o final de ano. Além da crise
energética, os problemas eco-
nômicos da Argentina e a alta

sidente do TJ comprometeu-se
a informar aos deputados, até
quinta-feira (25), o custo da
criação de novas Varas e
_Juizados Especiais.
Tóxicos - Participaram da reu-
nião os deputados Marcelo
Gonçalves (PDT), que presidiu
a CPI; Rogerio Correia (PT),
relator; e Sargento Rodrigues
(PDT), que também fez parte
da CPI. Eles foram protestar
contra o fechamento da Vara
Especializada em Tóxicos e En-
torpecentes do Fórum Lafaiete.
O fechamento é unia decisão do
Tribunal e, segundo o desem-

do dólar colaboram para que
os supermercados tenham
uma taxa de crescimento nula
em 2001. O presidente da
Associação Brasileira de Sri-
permercados, José Hum-
berto de Araújo, crê que lia-
verá diminuição de contra-
tações com a crise. "Ternos a
expectativa de reduzir o nú-
mero de contrataçoes de
mão-de-obra temporária,
pois precisamos nos adaptar
ao nível de desenvolvimen-
to dos supermercados".

bargador Gudes-teu Biber
Sampaio, acontece em função
da promoção do juiz titular da-
quela Vara, Eli Lucas de Mendon-
ça. A medida, na opinião dos de-
putados, é uni retrocesso no com-
bate ao narcotráfico em Minas.

Também participaram da
reunião o promotor André
Ubaldino, do Ministério Publico,
o delegado responsável pela Su-
perintendência de Tóxicos da
Policia Federal, Cláudio Domei-
Ias, e o presidente do Conselho
Estadual de Entorpecentes,
Anthero Drurnond Júnior, que
acompanharam a CPI.
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sobre combustível
do Estado Abertura da

"SuperMinas"

Comportamento
Na convenção, foi

apresentada
uma pesquisa

sobre os hábitos
do consumidor

mineiro. De
acordo como
levantamento,

32% das famílias
diminuíram o

consumo após o
racionamento de
energia, 10% dos

consumidores
vão aos

supermercados
mais de cinco

vezes por
semana, 61%

afirmaram não
comprar
produtos

importados e
84% estão

satisfeitos com o
atendimento nos
supermercados

Os gerentes-gerais, gerentes operacionais e
coordenadores de área são

os principais agentes de comunicação
E	do programa de racionamento de energia na

Assembléia. Os servidores devem procurá-los para
esclarecer dúvidas e buscar informações sobre as

medidas de economia e c6mo se ajustar a elas

Deputados defendem criação de novas Varas Visita da CPI do
Narcotráfico ao

Tribunal de Justiça



Carga tributária é
o

mencionada
Alberto do Valle Jú-

nior afirmou que a atual
crise do setor leiteiro ca-
rece de soluções que de-
pendem de vontade polí-
tica. Segundo ele, é neces-
sária a integração dos elos
que compõem a cadeia
produtiva e um trabalho
de convergência de todos
os segmentos. Para ele, as
pequenas e médias indús-
trias são desorganizadas e
competem com as indús-
trias clandestinas, que po-
dem ser legalizadas se for
reduzida a carga tributá-
ria incidente sobre o pro-
duto. "As indústrias estão
sendo penalizadas na
questão do ICMS e se tor-
nando inviáveis em Minas
Gerais. Se a situação não
for revertida, as empresas
serão instaladas em ou-
tros estados", afirmou. O
presidente da Silerng dis-
se que há necessidade de
uma política agrícola me-
lhor definida.

Cooperativismo - Se-
gundo o presidente da
Ocemg e do Sescoop, Ro-
naldo Scucato, apenas
11 ° do lucro do setor lei-
teiro retornam ao produ-
tor, o que gera grande
êxodo rural. De acordo
com ele, a Ocemg possui
100 cooperativas leiteiras,
que contam, em média,
com 110 mil associados,
sendo necessário "abrir a
cabeça" dos diretores de
cooperativas para traba-
lharem em conjunto, vi-
sando o fortalecimento
das instituições e o retor-
no econômico para o pro-
dutor. "Precisamos edu-
car o produtor para for-
talecer o sistema coope-
rativista, ter voz ativa e
estabelecer o preço do lei-
te", afirmou. O deputado
Márcio Kangussu (PPS)
propôs que seja divulga-
do o preço pago pelas in-
dústrias nas principais
bacias leiteiras.

AL INFORMA /quarta-feira - 10
	 AL INFORMA /quarta-feira - 11

Direitos Humanos

"Projeto Quilombos" e decreto do
governo federal são debatidos

Atuação dos supermercados é criticada
por cooperativas e deputados	 CPI do Preço do Leite

Rodrigo Dias

.,	¶

Ti

Cardoso, do Centro de Referencia da Cultura
Negro vereador Paulao, de Belo Horizonte, Ricardo Alvores do Centro de
Documentação Eloy Ferreiro da Silva, e deputados Edson Rezende (PT) e

Adelmo Carneiro Leoa (PT)

O Projeto de Lei (PL)1 .637/
2001, que institui o Programa
de Resgate Histórico e Valori-
zação das Comunidades Re-
manescentes de Quilombos
em Minas Gerais, o "Projeto
Quilombos", foi discutido
com diversos convidados em
audiência pública da Comis-
são de Direitos Humanos,
ontem. O deputado Adelmo
Carneiro Leão (P1), autor do
projeto e do requerimento
que motivou a reunião, fa-
lou da importância da cultu-
ra produzida pelos quilom-
bos. Segundo ele, o debate
sobre o assunto só irá apri-
morar, ainda mais, o teor da
proposição.

O parlamentar lembrou
que, no Brasil, foram quase
360 anos de trabalho escravo
- sendo que, em Minas Ge-
rais, foram 196 anos na capi-
tania e, posteriormente, na
província. "A abolição do tra-
balho escravo, em 1888, não
veio acompanhada de medi-
das que pudessem integrar os
negros na sociedade de clas-
ses e instrumentalizá-los para
a cidadania", afirmou.
Decreto - O representante do
Centro de Documentação
Elov Ferreira da Silva
(Cedefes), Ricardo Álvares,
criticou decreto do presiden-
te da República Fernando
Henrique Cardoso que, entre
outras determinações, permi-
te que seja reconhecida ape-
nas a propriedade sobre ter-
ras que eram ocupadas por
quilombos em 1888. Segundo
Álvares, se o decreto não for
contestado, nenhuma comu-
nidade remanescente de
quilombos terá suas terras
legalizadas ou tituladas.

Ele sugeriu também algu-
mas mudanças no PL 1.637/
2001. O artigo 2", por exem-

pio, prevê que o Estado, a
partir do levantamento histó-
rico dessas comunidades, in-
clua no currículo escolar obri-
gatório de Minas Gerais o
estudo da história ,dos
quilombos no Estado. Alva-

Paulão (PC do B), verea-
dor de Belo Horizonte, lem-
brou a importância da discus-
são sobre os quilombos e fa-
lou da luta dos negros con-
tra a discriminação racial e
social. Ele criticou, ainda, o
descaso do governo FHC,
que, segundo ele, criou uma
Secretaria para tratar de as-
suntos da comunidade negra,
mas que a mesma não é do-
tada de ajuda orçamentária.
O representante do Centro
de Referência da Cultura
Negra de Minas Gerais, Mar-
cos Antônio Cardoso, tam-
bém falou da importância do
projeto de lei e defendeu a
titulação coletiva dos territó-
rios de quilombos.

A coordenadora munici-
pal de Direitos Humanos da
Prefeitura de Belo Horizon-
te, Maria Emília da Silva, co-

res sugeriu que esses estudos
abranjam tanto as característi-
cas culturais passadas dos ne-
glos, como as atuais. "E preci-
so saber das dificuldades atu-
ais enfrentadas pelos remanes-
centes de quilombos", disse.

mentou matéria da Folha de
S.Paulo de segunda-feira (22)
sobre a comunidade negra.
Segundo ela, dados do IBGE
informam que 45°u da popu-
lação do País são formadas de
descendentes de negros. "Sa-
bemos que essa porcentagem
é muito maior", concluiu.

O relator do Projeto de
Lei 1.637/2001 é o deputado
Edson Rezende (P1).

Presenças

Participaram da reunião
os deputados Edson
Rezende (PT), presidente
da Comissão; Ademo
Carneiro Leão (PT), Luiz
Tadeu Leite (PMDB) e
Doutor Viana (PMDB),
entre outros convidados

O presidente do Sindica-
tu da Indústria de Laticínios
e Produtos Derivados do
Estado de Minas Gerais
(Silemg), Alberto Adhemar
do ValIe Júnior, e o presiden-
te da Organização das Coo-
perativas (Ocerng) e do Ser-
viço Nacional de Aprendi-
zagem do Cooperativismo
(Sescoop), Ronaldo Scucato,
foram ouvidos pela CPI do
Preço do Leite ontem. Scucato
disse que as grandes redes de
supermercados forçam des-
contos expressivos, o que leva
à queda do preço que a in-
dústria paga ao produtor.
"E um absurdo; o leite está
valendo menos que a água e
a embalagem aonde é aco-
plado", salientou. Para Valle
Júnior, alguns setores da ca-
deia produtiva têm um lucro
elevado, em detrimento de
outros. "O entendimento en-
tre eles é o caminho mais cur-
to para que todos sobrevi-
vam", completou.
Crítica - Na opinião do de-
putado Cristiano Canêdo
(PTB), os depoimentos dos
convidados comprovaram
que os supermercados influ-
enciam na definição do preço
pago pelo leite. O presidente
da Comissão, deputado João
Batista de Oliveira (PDT),

Rena/do Scucato, co Ocerng

disse já possuir informações
que mostrariam que os super-
mercados cobram para ven-
der. Ele leu documento rece-
bido pela CPI que comprova-
ria que um supermercado da
Rede Sendas, comemorando
seu aniversário, cobra para
comprar produtos da indús-
tria. "A indústria tem lucro
bom, mas o do varejo é exor-
bitante; eles estão exercendo
práticas abusivas contra o
coo sum id or", a firm ou. Se-
gundo o deputado João Ba-
tista de Oliveira, a CPI pre-
tende ouvir donos de gran-
des redes de supermercados,

Titulação coletiva é defendida

Alberto AdFernor do Vaile Jun o

e as denuncias serão entr e-
gL1(?S entr

e-
gue ao Ministério Público.



Supermercados serão ouvidos novamente
Marcelo Metzker

Na icuni io foram apro-
vados outros cinco requeri-
mentos:

• Três, do deputado João
Batista de Oliveira: o primei-
ro convida a participar de
reunião da CPI o secretário
de indústria e Comercio,
Ornar Resende Peres; o se-
gundo intima a prestar escla-
recimentos a Comissão os
presidentes das redes de sri-
permercados Epa, Mart flus,
Extra, Carrefour, Champion
e Casas Sedas, com as res-
pectivas notas fiscais de
compra de leite e outros
produtos lácteos, relativos
ao mês de setembro. O ter-
ceiro solicita dos presiden-
tes das empresas Elegê,
ltalac, Batavo e Paulista que
forneçam notas fiscais de ven-
da também nesse período

• Dois, do deputado Mar-
cio Kangussu: o primeiro con-
vida a participar da CPI a
Companhia Nacional de
Abastecimento (Conabe), vin-
culada ao Ministério da Agri-
cultura e Abastecimento, para
informar o volume e os valo-

Presidente encontra-se com alunos
do Cerimonial da UNA

•	)édeO... ................:

o
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oputodos Poulo Eta PFL Ao ou Aodtade PMDB Cnstlano Corado PTB,—

Joao Batota de Oliveira PDT Muic,c, sartguss PPS Kem Kutno,ro PSDB e
a direito da foto, deputado Jorge Eduardo de Oliveira (PMDB)

res investidos pela empresa Carvalho Neto, informações
na importação de leite em pó. referentes às 10 maiores iii-
O segundo solicita ao delega- dustrias de processamento de
do federal do Ministério Pá- leite e de produção de pro-
hlico, Humberto Ferreira de	duto lacteos no Estado.

Participaram da reunião os deputados João Batista
de Oliveira (PDT), presidente; Paulo Piau (PFL), vice-
presidente; Antônio Andrade (PMDB), Cristiano Canêdo
(PTB), Márcio Kangussu (PPS), Kemil Kumaira (PSDB),
Jorge Eduardo de Oliveira (PMDB), Luiz Tadeu Leite (PMDB(
e Dilzon Melo (PTB(.

A programação inclui o acompanhamento do processo legislativo,
debate com técnicos e, eventualmente, com parlamentares sobre

tópicos de interesse da turma levantados previamente pelo
professor e encaminhados a Assembleia.

AL INFORMA /quarta-feira - 12
	 Al INFORMA /quarta-feira - 13

CP( do Preço do Leite
(continuação)

Fraude em produtos lácteos será discutida
Encontro de CPIs — "O leite
deve ter um tratamento de
Estado", afirmou o presiden-
te João Batista de Oliveira
(PDT), durante a reunião.
Ele anunciou, ainda, um en-
contro com a participação
de outras comissões parla-
mentares de inquérito cria-
das com o mesmo objetivo
da CPI da Assembléia, para
troca de experiências.

sobre as providencias do go-
orno estadual para defen-

der a produção de leite. Se-
u ndo eles, o governo de-
cria dar autonomia tribu-

ti ria para que as industrias
tiquem em Minas e seja
tricada unia política de fo-
niento do setor produti\ o.

"\linas Gerais precisa con-
dii ii r a política de leite no
1 'a is, já que produzz rim ter-
cio do leite comerciali-
/ ido", completou 0 d cpu -
Lido Paulo Piau (FF1 ). Fie
si.içeriu ao presidente da
()cenig a apresentação de
um projeto de re ita 1 ização
das cooperativas. Segundo
Ronaldo Scucato, esse é um
do planos para os próximos
anos, mas que depende de
vontade da base.

CPI da Assembléia
A CPI do Preço do Leite da Assembléia Legislativa foi instalada
em 29 de agosto para apurar os mecanismos de formação do

preço do leite na indústria e no comércio e investigar indícios de
cartelização no setor. A Comissão foi instalada a requerimento
do deputado Marcelo Gonçalves (PDT). Os integrantes efetivos

da Comissão são os seguintes deputados: João Batista de
Oliveira (PDT), presidente, Paulo Piou (PFL), vice-presidente; Luiz

Fernando Faria IPPBI, relator, tendo como co-relator o
deputado Márcio Kangussu (PPS); Cristiano Canédo (PTB),

Antônio Andrade (PMDB) e Kemil Kumaira (PSDB). Os
suplentes são os deputados Bilac Pinto (PFL), Dilzon Meio (PTB),

Dimas Rodrigues IPMDB), Ermano Batista (PSDB), Gil Pereira
(PPB), Marcelo Gonçalves (PDT) e Marco Régis (PPS). Além dos
convidados ouvidos na sede da Alemg, a CPI está percorrendo o

interior do Estado Amanhã (25), os deputados estarão em Paracatu
reunião às 9h30) e em Patos de Minas (reunião às 16 horas)

Situação das cooperativas é debatida

\ larcio Kangusuu pergun-
tou ao presidente da Silerng,
Alberto do \Talle Júnior, sobre
a queda na importação do lei-
te em pó e o aumento da im-
portação do soro. O presiden-
te afirmou que o sindicato da
indústria tem combatido a
fraude na produção do leite e
a importação do soro pode
estar sendo utilizada nessa
pratica ilícita. Ele afirmou que
o Laboratório Lanara, do Mi-
nistério da Agricultura, infor-
mou já ter encontrado fraude
na produção do leite.
Convocação — Na reunião da
CPI, o deputado Márcio Kan-
gussu pediu a convocação dos
dirigentes dos órgãos Lanara,
IMA (Instituto Mineiro de
Agropecuária), Secretaria de
Estado da Saúde, Vigilância
Sanitária da Prefeitura de Belo
Horizonte, Serviço de Inspe-
ção Federal e Procon para
prestarem informações sobre
a ocorrência de fraude nos
produtos lacteos comercia-
lizados em Minas. Alberto do

"Com algumas exceções,
as cooperativas de leite se
tornaram um fracasso nos
últimos 10 anos", afirmou o
parlamentar Antônio Andra-
de. Segundo ele, à exceção da
itamhé, que paga os melho-
res preços, o produtor ven-
de mais barato por meio das
cooperativas. Para o presi-
dente da Ocerng e do Se-
coop, Ronaldo Scucato, as
cooperativas de produtores
de leite estão em péssima si-
tuação pois insistem em con-
tinuar pequenas e não que-
rem formar grande central
para competir. Sobre a carga
tributaria, Antônio Andrade
afirmou que essa tem refle-
xos no preço do leite, mas
não tão acentuados que jus-
tifiquem o preço pago aos

Valle Junior disse, ainda, que
OS supermercados estão
aproveitando a desorgani-
zação de outros setores do
leite para ditarem normas de
compra do material. Indaga-
do pelo deputado Antônio
Andrade (PMDB), ele afir-
mou desconhecer o que os
supermercados exigem, pois
cada indústria tem urna pres-
são individual.

produtores. lã o
Paulo Piau (FF1 1 pr'io,i:iii ' i: r'
existe ação do go uru ' 11,1!,1

ajudar essas coopero
mas, para Scucato, Liltiti oo
líticas publica e tribti ti

O deputado Keiti . Eu
maira (PSDB) a ti rnu o
governo estad u 1 nu'
ocupa com a alui)	á'
setor do leite e imo ,i,':,
cooperati\ as. "Eli, tu' t(-111
poder para coneor!
grandes multinacioni e tit,i

se não existissem, ,i
seria muito pior", á ser' 1
ele, o governo federal ti iiihr'ni
deve apoio a classe, e a CPI e
uma oportunidade de mostrar
à população o que realmente
acontece no Estado.
Providências — Os convida-
dos foram indagados, ainda,

Vinte e sete alunos do 2
período do Curso de Cerimonial
da UNA foram recebidos, ontem,
no Salão Nobre, pelo presidente

da Assembléia, deputado
Antônio Júlio (PMDB). O

presidente estava acompanhado
do diretor-geral, João Franco.
Depois da visita ao presidente
(foto), os estudantes assistiram,

no Teatro da Assembleia, à
palestra ministrada pelo servidor
Leonardo Noronha, da Escola do

Legislativo, sobre o
funcionamento da Casa e

processo legislativo. O público
do Jornada Universitária são

estudantes de ensino superior,
recebidos às quartas-feiras, pela

manhã ou à tarde.

CPI do Preço do Leite
(continuação)

Projeto Jornada
Universitária
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Reunião Ordinária
(continuação da
matéria da capa)

Bloco parlamentar une PMDB e PPS Comissão acompanhará desdobramentos
de invasão de fazenda em JequitinhonhaO deputado Ivair \o-

ueira (PMDB) comunicou
ao Plenário a constituição do
Bloco Parlamentar Demo-
crático Progressista (BPDP),
no dia 18 de outubro. O
BPDP une o PMDB e o PPS.
O líder do Bloco é o deputa-
do Ivair Nogueira e os vice-
líderes são os deputados José
Henrique (PMDB) e Márcio
Cunha (PMDB).
Comissões Especiais - A
Presidência da Assembléia
designou três comissões es-
peciais, duas para emitir pa-
recer sobre propostas de
emenda à Constituição e
uma para emitir parecer so-
bre a indicação de Janete
Gomes Barreto Paiva para
integrar o Conselho Estadu-
ai de Educação. São mem-
bros dessa última comissão:
pelo Bloco Parlamentar De-
mocrático Progressista
(BPDP), Márcio Kangussu
PPS (efetivo) e Márcio Cu-
nha - PMDB (suplente);
pelo PL, José Milton e João
Paulo; pelo PSDB, Amilcar
Martins e Maria Olívia; pelo
PTB, João Pinto Ribeiro e
Ailton Vilela; e pelo PFL,
Sebastião Navarro Vieira e
Paulo Piau.

Urna Comissão Especi-
al foi criada para analisar
a PEC 71/2001, do depu-
tado Dimas Rodrigues
(PMDB) e outros, que as-
segura direitos aos empre-
gados da MGS - Minas
Gerais Administração e
Serviços S.A. (acrescenta
dispositivo ao Ato das
Disposições Constitucio-
nais Transitórias da Cons-
tituição do Estado). Os in-
tegrantes são: pelo BPDP,
Sávio Souza Cruz - PMDB
(efetivo) e Chico Rafael -
PMDB (suplente); pelo
PL, Anderson Adauto e

Cabo Morais; pelo
PSDB, Helv Tarqüínio e
Ailton Vilela; pelo PDT,
Sargento Rodrigues e
Marcelo Gonçalves.

A outra Comissão foi cri-
ada para analisar a PEC 70/
2001, do deputado Antônio
Carlos Andrada (PSDB) e
outros, que limita a 60 dias
a designação provisória de
titular de entidade da admi-
nistração póblica indireta

Durante a reunião, fo-
ram aprovados, ainda, os
seguintes pareceres de re-
dação final:

sobre a PEC 22/99, da
deputada Elbe Brandão
(PSDB) e outros, que estabe-
lece corno dever do Estado a
promoção da Educação para
o Turismo em todos OS níveis
de ensino e a divulgação de
informações necessárias á
conscientização pública para
o desenvolvimento do setor
(altera a Seção 111 do Capítu-
lo II do Título IV da Consti-
tuição e Estado e acrescenta
dispositivo ao artigo 242, que
dispõe sobre a política do
Turismo do Estado

o Projeto de Resolução
(PRE) 1.538/2001, da Comis-
são de Política Agropecuária
e Agroindustrial, que aprova

(acrescenta di sposi ti\ o '10

artigo 62 da Constituição do
Estado). Os integrantes são:
pelo BPDP, Sávio Souza
Cruz (efetivo) e José
Henrique - PMDB (suplen-
te); pelo PSDB, Ermano Ba-
tista e Kemil Kumaira; pelo
PTB, Arnhrósio Pinto e
Agostinho Patrús; pelo PFL,
Sebastião Navarro Vieira e
Bílac Pinto; e pelo PSB, João
Leite e Miguel \lartini.

alienação de terras devolutas
• PLs32I/99,605/99,719/

99, 1.069/2000, 1.142/2000 e
1.398/2000, que tratam de
doação de imóveis.
Despacho - A Presidência da
Assembléia, reformando des-
pacho anterior, determinou
que o Projeto de Lei (PL)
1.751/2001, do deputado João
Leite (PSB), que autoriza o
Poder Executivo a criar o Pro-
grama "Vida em Família", ins-
tituindo o auxílio-doação e dá
outras providências, tenha a
sua tramitação alterada para
Projeto de Lei Complementar
(PLC) 46/2001, em razão da
natureza da matéria. O proje-
to foi distribuído às Comissões
de Constituição e Justiça; do
Trabalho, Previdência e Ação
Social; e de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária.

Foi designada, em Plenário,
ontem, na Reunião Ordinária,
urna Comissão de Representa-
ção para acompanhar os des-
dobramentos da invasão da
Fazenda São Vicente, no mu-
nicípio de Jequitinhonha, inte-
grada pelos deputados Sávio
Souza Cruz (PMDB), Rogério
Correia (PT) e Márcio Kan-
gussu (PPS).
Requerimentos deferidos -
Foram deferidos os seguin-
tes requerimentos:

• do Deputado Alberto
Pinto Coelho (PPB) e outros,

Os outros projetos que
estavam na ordem do dia
do Plenário tiveram a dis-
cussão encerrada, recebe-
ram emendas e foram en-
caminhados para as Co-
missões para receberem
pareceres, todos de 1' tur-
no. São eles:

• PL 1.291/2000, do de-
putado Gil Pereira, que dis-
põe sobre a isenção de pa-
gamento de taxas para
expedição de segunda via
de cédula de identidade e
carteira de habilitação das
pessoas que comprovarem
que foram vítimas de furto
ou de roubo. Foi apresen-
tada uma emenda, do de-
putado Dali-no Ribeiro Sil-
va (PMDB), que recebeu o
i 1. O projeto será anali-
sado pela Comissão de
Fiscalização Financeira e
Orçamen iá ria.

C111 que solicitam SCld rea-
lizada reunião especial
para homenagear a UNA
- Centro Universitário de
Ciências Gerenciais, pelo
seu quadragésimo aniver-
sário. A data da reunião
ainda será definida

do Deputado Dinis Pi-
nheiro (PL), solicitando a in-
clusão em ordem do dia do
Projeto de Lei (PL) 1553/
20001, uma vez que a Comis-
são de Defesa do Consumi-
dor perdeu o prazo para emi-
tir seu parecer. O projeto, de

• PL 1.344/2001, do de-
putado Alberto Pinto Coe-
lho (PPB), que autoriza o
Poder Executivo a doar
imóvel ao município de
Barbacena. Foi apresenta-
da ao projeto urna emenda
do deputado Antônio
Carlos Andrada (PSDB),
que recebeu o n" 1. O pro-
jeto será analisado pela
Comissão de Fiscalização
Financeira.

• PL 1.422/2001, do go-
vernador do Estado, que
dispõe sobre a criação do
Instituto de Desenvolvi-
mento do Norte e Nordes-
te de Minas Gerais (Idene).
encerrada a discussão. Fo-
ram apresentados ao pro-
jeto um substitutivo, dos
deputados Gil Pereira
(PPB) e Márcio Kangussu
(PPS), que recebeu o n' 3,
e as seguintes emendas:

sua autoria, dispõe sobre a
proibição de cobrança em
conta telefônica e dá outras
providências.
Discussão adiada - A re-
querimento do deputado
Antônio Andrade (PMDB),
líder do Governo, foi adia-
da por cinco dias a discus-
são, em 1 turno, o PI.
1.139/2000, do deputado
Sargento Rodrigues (DPDT),
que dispõe sobre a utiliza-
ção de veículo automotor
oficial de serviço e dá ou-
tras providências.

três do deputado João Ba-
tista de Oliveira (PDT), que
receberam os n"s 8, 9 e 10;
três do deputado Márcio
Kangussu (PPS), que rece-
bera m os n's 11, 12 e 13;
duas do deputado Márcio
Cunha (PMDB), que rece-
beram os n"s 14 e 15; uma
do deputado José Braga
(PMDB), que recebeu o ri
16; três do deputado Carlos
Pimenta (PDT), que rece-
beram os n's 17, 18 e 19;
uma dos deputados Antô-
nio Andrade (PMDB) e
João Batista de Oliveira,
que recebeu o ri' 20; uma
do deputado José Henrique
(PMDB), que recebeu o n
21, e uma do deputado
João Batista de Oliveira e
outros, que recebeu o n 22.
O projeto será examinado
pela Comissão de Adminis-
tração Pública.

Bloco
A constituição de blocos parlamentares está prevista no

artigo 71 do Regimento Interno da Assembléia, que
estabelece o número mínimo de 16 parlamentares
para isso. A bancada do PMDB é formada por 13

deputados e o PPS conta com três deputados e, não
tendo o número mínimo, cinco, não constitui bancada.
Não constituindo bancada, o partido não teria direito a

ter um líder nem a participar da formação das
Comissões Permanentes nem Temporárias (Comissões

Especiais e Parlamentares de Inquérito), entre outras
limitações previstas no Regimento Interno

Pareceres de redação final

Projeto do Idene recebe substitutivo e emendas

Reunião Ordinária
(continuação)



Reunião Ordinária (14 horas)
PL 825/2000

Do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza
o Poder Executivo a reduzir a carga tributário
do ICMS nas operações internas com fio sinté-
tico de malha. Votação em 10 turno

P1 1.482/2001
Do deputado Marco Régis, que visa autorizara
Cemig a comprar ações das Centrais Elétricos
de Furnas. Votação em 1 o turno

PL 1.197/2000
Do governador do Estado, que dispõe sobre a
reorganização do Conselho de Industrialização
(Coind). Votação em 2° turno

PEC 57/2001
Do deputado Sargento Rodrigues, que dá nova
redação ao inciso II do artigo 31 da Constitui-
ção do Estado de Minas Gerais (admite a con-
versão de férias-prêmio em espécie para qui-
tação de débitos do Sistema Financeiro da Ha-
bitação(. Discussão em 1° turno

PI. 694/99
Do deputado João Batista de Oliveira, que dis-
põe sobre sanções às práticas discriminatorias
contra pessoas em virtude de sua orientação
sexual. Discussão em 1 'turno

PL 728/99
Do deputado Arlen Santiago, que altero a re-
dação do art. 111 da Lei n° 11.406, de 28/
1/94, que institui a Gratificação de Incentivo
à Eficientização dos Serviços para o servidor
a que se refere o cri. 112 desta Lei, dos Qua-
dros de Pessoal da HEMOMINAS edo FHEMIG(
Extensão da referida gratificação aos funcio-
nários da FUNED edo UNIMONTES). Discus-
sao co' 1 turno

P1 1.137/2000
Do oeputodo Adelmo Carneiro Leão, que ins-
titui o Programa de Acompanhamento,
Aconsolhamento Genético Preventivo e Assis-
tência Medica Integral às Pessoas Portadoras
de Troco Falciforme e de Anemia Falciforme
Discus:cro en- 2 turno

P1 1.189/2000
Do ci ' ou'aeo Miguel Martini, que dispõe so-
brc ci "mesas de asseio e conservação.
Dissucier'': 2 turno

Reunião Extraordinária (9 horas)
D1	 cipeciacão da pauta da Reu-
nico:	 'ia, o exceção da PEC 57/2001
e P . CO.l

Ao ligar o ar condicionado, mantenha
portas e janelas fechadas. Essa medida
simples economiza energia e garante a

eficiência do sistema
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Reunião Ordinária
(continuação)

Projeto que reorganiza
recebe emenda de 20 tu

Também tis eram a dis-
cussão encerrada, recebe-
ram emendas e foram enca-
minhados para as Comis-
sões para receberem parece-
res os seguintes projetos, to-
dos eles em 1" turno:

PI- 1.429/2001, do de-
putado Bené Guedes (PDT),
que institui o Sistema de Co-
municação e Cadastro de
Pessoas Desaparecidas e dá
outras providencias. Foram
apresentadas ao projeto três

emendas, do deputado An-
tônio Andrade (PMDB), que
receberam os n"s 1 a 3. O
projeto e as emendas serão
analisados pela Comissão
de Direitos Humanos.
Coind - Em 2 turno, foi en-
cerrada a discussão do PI-
1.197/2000, do governador,
que dispõe sobre a reorgani-
zação do Conselho de Indus-
trialização (Coind). Foi apre-
sentada ao projeto urna
emenda, do deputado Eduar-

Coind
rno
do Brandão (PL), chie, por
conter matéria nova, foi
acompanhada de acordo de
líderes. A Presidência acolheu
o acordo e irá submeter a
emenda n' 2 a votação inde-
pendentemente de parecer.

Também foi encerrada a
discussão, em 1' turno, do
1 - 1. 1.482/2001, do deputa-
do Marco Regis (PI-),que
s' isa a ri toriza r a Cernig a
comprar ações das Cen-
trais Elétricas, de Furnas.

Transporte
c,,ndic/re de trJmisit,m '

eundo o9 de p utado lose
Braga (PMDB,
tratadas corri
descaso pelos
ços emos
estadual e
tederal. De

acordo com ele, a política de
transporte do País da prioridade a
modalidade rodo iana, em
detrimento das demais. 'Temos
srandes e importantes rios que
poderiam ser utilizados",
afirmou. O transporte ferro\-iJrio
tambern foi citado pelo
parlamenta r corno pouco
utilizado, sucateado e esquecido,
além de ter sido criticada a falta
de manutenção e de conclusão
das obras rodoviarias no Estado.
Para ele, esse descaso seria um
dos responsd\-eis pelos altos
índices de acidentes, O deputado
disse, ainda, que a construç2o de
estradas ti-cria grandes benefícios
ao País, pois empregaria vdrios
trabalhadores, Em aparte, o
deputado Carlos Pimenta (PDT)
apoiou o discurso e acrescentou
que e preciso que a bancada dos
deputados do Norte de Minas se
reuna para traçar diretrizes para
o Orna mente do ano que \ em.

Educação
O de 'citado Ioao Pinto Ribeiro
TI 1 'ou, em seu

disci.nso, a
mnrciatis a do
co retalio de

1 ta do da
1 ducacao,
\luirlro T-Irr'i"el,
de piornos er o 11

Foi um Mineiro de Educação,
realizado na se gunda-feira (22),
no Auditório do \tinascenti o
Segundo o deputado, o encontro
reuniu um grande numero de
educadores interessados em traçar
um diagnostico do ensino no
Estado. "Esse e um assunto muito
importante na s ida de nosso
pos o". afirmou O pai lamentar
elogiou o deputado Paulo Piau
(PFL) por ter representado i
Assembléia de Minas no tor um
1-ni aparte, o deputado Paulo Piau
agradeceu João Pinto Ribeiro pela
lembrança e interesse de
comparecer ao encontro

Oposição
O deputado Paulo Piau (PFL)
Manifestou-se contrario a

fl

1 da
\lcsa o 2 11
- 1 1)1, que dispõe

bre a
ooncessao de
diáriasde
5 iager]i a

ser \ i dores do' gabinetes.
Segundo o deputado. a Àlenig
ndir des cria tratar de questoes
financeiras, num momento de
crise "0 tempo não sai apagara
marca deixada na Casa", atrrmou
referindo-se a questão dos
sala rios dos deputados O
pa rlariientar ponderou que a
Alemg des cria se preocupar em
mostrar a populacdo corria e
trabalho de um deputado e as
atis idades do Legislatrs o Ele
pai aheni,'ou, ainda, o Nlinisferio
Publico pela ação nios ida contra
o Estado pelo descunipr imento
de dispositis o da E oristituioao
que prevê a absorção de
ftiridaoes educacionais de erisirli)
superior pelo Estado s
universidades de Passos e
ltuirr taba tor am recentenierite
absorvidas pela Lemg,
ooiiipletoij P,11-11O Piau
demonstrou, ainda, decepção
com a ausericra do secretario da
Ea,'erida, Tropia Reis, a reunião
de segunda-ferra da Cornissao de
Eiscali,aoao Financeira que
discutiria o PI- 1 270/ 2000, do
r,os eiiiador

Críticas
\s declaracoes do gos eriiad ,mm
lt,iniai Franco publicadas

1 ueentemuntt , na
imprensa
irritaram ii
do'pu ta d o

iii Ica r \ Ia i tinis
(PSDB). segundo
ele, o

gos ernador culpou as
admirlistracoes passadas pela
dívida com a Lniao, tentando
justificar o nao-cumpi imento da
Ler de Responsabilidade Fiscal
"Após quase tres anos de
ausência, ta ler]cia do Tesouro e
obras com denuncias de
irregularidades, O gro er riador
vern com essas desculpas para
tentar ( ustrfroai o fracasso do seu
gos erno", ato r'nou O deputado
disse ter provas concretas de que
o governo anterior riao possuía
nenhuma irregulai idade em suas
contas e desafiou ltariiar Franco
para um debate publico corri o e-
go\ ernador Eduardo Azeredo.
"Sabemos que ele não

comparecera, pois não tem
preparo intelectual e
conhecimentoconhecirriento sobre o Estado
disse, De acordo com o depu ta d
o Estado, no governo atual, não
recebeu investimentos em
nerihunia arca e vai fechar o ano
com saldo devedor. Martins
criticou também a ausência do
secretário Trépia Reis em reunido
marcada para a segunda-feira.

Saúde
O dm mi do Dmniias Rodrigues

0,	'm ideceu as sOa d,u

q

'cor eta rio de
r, ta 	da Saude,
general Carlos
l'a ti icio, a cidade
do' Jariauha O
cor eta rio foi ao

muriioipro para as aliar a
possibilidade da corisfr uLao de
um Centro regional de saude
Segundo o deputado, o seci etai io
demonsti ou bastante interesse pela
cidade, "Corri esse projeto, lana riba
se tomará uni polo de saúde da
i egiao", ahi rirou O pai larrientar
agradeceu a presença do vice~
gos er riador \ess tori Cai doso ai]
Noite de \Inias para a inaugurau,ao
de r'rnans urna indústria no \ ele do
Jeqrnitinhonha - que trara para a
regiao sOci nos os empregos

Bolsa-escola
O d cpu ta do 1 cii i Tadeu Leite
1' \ II )B 1 d cii ri iic ii 'ri

mm egr.ilaridades
ria dmstiiburoao
dos recursos da
Bolsa-Escola rio
iiiunicrpro de
Montes Claios
o,eprnnido ele, o

Prefeito o' taria di sIm ibuirido as
bolsas, de inicia tu a federal, mas
afirmando d população que eram
doadas pela prefeitura. O
parlamentar deniur'ncrou, ainda,
que, dos 13 mur'micrpios da regiacm,
somente Montes Claros las ia
recebido o dinheiro repassado
pela Cnrdo "Alem de o gos erro'
repassar uma riniseria as tamílias,
ele ainda atrasa o repasse",
atrr niou O deputado coriientou,
ainda, a realiíacao de cor'ms ericoes
riirrnrcrpais do PMDB rios
niuriicipios mineiros. Liii aparte, a
deputada Elhe Brandão (PSDB(
lembrou ao parlariientar que,
alerii de Montes Claros, Jariauha
tariiheni lias-ia recebido os
recursos da Bolsa-Escola.
Concluiu dizendo que, ia que o
deputado ao lias a o dinheiro unia
"nimserra", deveria propor uru
ad esciruio da quantia.
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9 horas
Reunião Extraordinária (Plenário)

• Realização do 7° Fórum Técnico "ICMS" (Teatro) -
cessão de espaço

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) - obter

esclarecimentos, a requerimento do deputado Sar-
gento Rodrigues, sobre fato ocorrido no municipio
de São Geraldo envolvendo o prefeito municipal e
a PM Ouvir os seguintes convidadas: prefeito de
São Geraldo, Benjamim Braga Lisboa; o filho dele,
Jose Mário Lisboa; o soldado Nascimento e o cabo
Marcos Aurélio Soares da Silva, alem de Ricardo
dos Santos Cardoso e Edgar Elias da Silva Rabello
Discutir e votar parecer sobre o Projeto de Lei Com-
plementar (PLC) 42/2001, do deputado Durval An-
gelo, que acrescenta dispositivos o Lei 5.406/69,
que contem a Lei Orgânica da Policia Civil; e sobre
o PI 981/2000, do governador, que dá nova reda-
ção ao artigo 2° da Lei 7.795/80 (estabelece como
objetivo da Penitenciaria Jose Abranches Gonçal-
ves a reeducação e a reinsercão social do idoso, do
quase idoso, com idade superior a 50 anos, e do
deficiente físico oriundos da justiça criminal)

• Comissão Especial da Esporte (Plenaririho III) - ou-
vir os seguintes convidados: presidente da Federa-
ção Mineira de Futebol, Elmer Guilherme
Ferreira; presidente da Associação Nacional das
Árbitros de Futebol (Anaf), Márcia Rezende de
Freitas; presidente da Comissão Estadual de Ar-
bitras de Futebol, Osmar Camilo; presidente do
Sindicato dos Arbitras do Estado de Minas Gerais
(Samg(, Agostinhr' Barbosa Filho

10 horas
• Comissão de Educação, Cultura, Ciência e

Tecnologia (Plenarinho 1) - discutir e votar parecer
sobre os PLs 1.351/2001, do deputado Marcia
Cunha, que autorizo o Executivo o estabelecer o
calendário estadual de eventos culturais e turísti-
cos; 1.387/2001, do deputado Pinduco Ferreiro,
que autoriza o Executivo a instituir o Programo de
Escola de Tempo Integral no Estado

• Comissão de Defesa do Consumidor )Plenarinho II)
- debater as possiveis irregularidades apresenta-
dos pelos clientes do Boncob-Creditec, moradores
da cidade de Serranos, contra aquela instituição
financeira. São convidados: gerente técnico do De-
partamento de Organização do Sistema Financeiro
do Banco Central, Cesar Natalino de Assis; presi-
dente do Bancob-Creditec, Claudemir Raimundo
Costa e os clientes do banco Humberto Cássio de
Limo, Edson de Azevedo Carvalho, Zelia de Azeve-
do Carvalho e Herbert de Carvalho

• Reunião conjunta da Comissão de Fiscalização Fi-
nanceiro e Orçamentária com as Comissões Per-
manentes (Plenarinho IV) - discutir e votar parecer
sobre os PLs 1.763/2001, do governador, que au-
torizo o abertura de crédito especial em favor do
Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural
(Funderur); e 1.779/2001, do governador, que al-
tera aredação de dispositivo da Lei 13.825/2001,
que contem o Orçamento do Estado para 2001
(elevo de 2% para 8% o limite para abertura de
credito suplementar ao Orçamento Fiscal)

10h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamen-

tária )Plenarinho IV) - debatera implementação da
Lei 13.270/99, que revoga a Lei 5.719/71, que
dispõe sobre a execução do Programa de Forma-
ção de Patrimônio do Servidor Público do Estado
de Minas Gerais )Pasep/MG). Ouvir os seguintes
convidados: secretario de Estado do Planejamento

e Coordenação-Geral, Frederico Periido de Alvarenga;
secretario de Estado de Recursos Humanos e Adminis-
tração, Mouro Santos Ferreiro; procuradora-geral do Es-
tado, Cormem Lúcia Antunes Rocha: diretor do Coordena-
ção Sindical de Minas Gerais, Renato Barros; presidente
do Sindifisco/MG, Antônio de Pãdua Silva; coordenador-
geral do Sindi-UTE/MG, Antônio Carlos Hilario; coorde-
nador-geral do Sindalemg, Guoraci Marques; represen-
tante do Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Gera-
ção de Rendo do Estado de Minas Gerais, Eduardo Armond

14 horas
• Reunião Ordinaria (Plenario)
14h30
• Comissão de Administração Publica (Plenorinho II) - dis-

cutir e votar parecer sobre os seguintes PLs: 1 .683/2001
do Tribunal de Justiça, que cria cargos no estrutura orgâni-
ca do Secretario do Tribunal de Justiça; PI- 1.689/2001,
do deputado Dalmo Ribeiro Silvo, que altero dispositivos
do Ler 13.961/2001 (permite ao professor, ocupante de
cargo efetivo do magistério, em exercicio no orgão central
da Secretaria de Estado da Educação ou nas superinten-
déncias regionais de ensino a permanência no quadro do
magistério com lotação em corater excepcional, até com-
pletar o tempo necessario para sua aposentadoria); 1.761 /
2001, do governador, que institui gratificação - saude para
os servidores dos classes de cargos que menciona, do
quadro especial de pessoal da Secretario de Estado da
Saude; PLC 38/2001, do deputado Adelino de Carvalho,
que dispõe sobre a garantia de direitos aos jurados na
organização judiciaria do Estado

• Comissão de Político Agropecuário e Agroindustrial
(Plenarinho IV) - discutir e votar proposições que dispen-
sam o apreciação do Plenário

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
)Plenarrnho III)- discutir e votar proposições que dispen-
sam a apreciação do Plenário

15 horas
• Comissão de Turismo, Indústria e Comércio (Plenarinho 1)

- discutir e votar parecer sobre o PL 1 .026/2000, da de-
putado Maria Olívio, que institui o Pólo de Desenvolvi-
mento do Setor da Industria e Comércio do Vestuo rio em
Malharia e Retilinea, Tricô e Croché

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentaria
(Plenorinho IV) - colher subsidias para o apreciação do PI-
1.279/2000, do governador, que altero a Lei 6.763/75,
que consolida a legislação tributaria do Estado. Ouvir os
seguintes convidados: secretario de Estado da Fazenda,
Jose Augusto Trôpia Reis; presidente do Sindifisco, Antô-
nio de Paduo Silva; presidente do Federaminas, Arthur
Lopes Filho; presidente da Fiemg, Stefan Bogdan Solei;
presidente do Federação dos CDLs, Milton dos Reis; presi-
dente da Foemg, Gilman Viana Rodrigues; e presidente
da Associação das Micro e Pequenas Empresas do Estado
de Minas Gerais, Antônio EC. Matos

15h30
• Comissão Especial do Proposto de Emenda a Constitui-

ção )PEC) 67/2001 (Plenorinho III) - eleger o presidente
e ovice-presidente e designar o relator dos trabalhos. A
proposta, do deputado Geraldo Rezende (PMDB(, asse-
gura ao servidor publico do magistério, aposentado com
25 anos de serviço, permanecer nessa condição, desde
que tenha sido reconhecido seu direito mediante publi-
cação no Diario Oficial

16 horas
• Comissão Especial criada poro emitir parecer sobre a

PEC 68/2001 )Plenarinho III) - eleger o presidente e o
vice e designar o relator. A proposto, do deputado Dalmo
Ribeiro Silva, acrescenta dispositivo ao Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórios (integra ao sistema es-
tadual de ensino a Uemg, a Unimontes e outros institui-
ções de ensino superior existentes na data da promul-
gação da Constituição)

w	úi4t.

7h30 - Repórter Assem-
bléia (reprise)
8h10—Horario reservado a
Câmara Municipal de Belo
Horizonte
9h10 - Plenário (AO
VIVO) - Reunião Extraordi-
narro, com pronunciamen-
tos, discussão e votação de
proposições
12h30 - Repórter
Assembléia (reprise)
13h10 - Assembléia
Debate (reprise) -
"Guerra Fiscal", com a
participação do secretario da
Industria e Comercio, Ornar
Peres.
14h15 - Plenário (AO
VIVO)— Reunião Ordinaria,
com pronunciamentos,
discussão e votação de
proposições.
18h - Assembléia Entre-
vista (INÉDITO) -coma
participação do deputado
federal Ronaldo
Vasconcellos.
18h30 - Horario reservado
a Câmara Municipal de Belo
Horizonte
19h30 —Repórter
Assembléia (AO VIVO) -
O que acontece na Assem-
bleia e a repercussão dos
principais fatos políticos do
Estado.
20h10—Em Pauta
(reprise) - com a participa-
ção do deputado Savio
Souza Cruz.
20h30 - Assembléia
Entrevista (reprise) -
Antônio Sergio Macedo, da
Secretaria de Minas e
Energia, fala sobre o
racionamento.
211,— Assembléia Debate
(INÉDITO)
22h - Repórter Assem-
bléia (reprise)
22h30 - Agência Procon
(reprise) - discute direitos
e deveres do cidadão em
caso de desistência de
viagem.
23h - Plenário (reprise) -
Reunião da tarde
1h20 - Repórter Assem-
bléia (reprise)
2h - Encerramento

• Essa grade esta sujeita
a alterações-


